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Thông số kỹ thuật: 
 Nguồn cung cấp: 100V đến 240VAC, tần số 50 đến 60Hz

 Kích thước: 300 x 290 x 249mm, khối lượng 8.7kg

 Tốc độ kết nối với PC: 10/100Mbps

 Bộ mã hoá tín hiệu: 

 Số lượng: 6 cổng ra (A,B,C)

 Cấp độ: LVTTL

 Kiểu tín hiệu: A và B

 Đường vào số:  

  Số: 8

  Mức: LVTTL

  Chế độ: Output Bit, Enable AQC, Tigger

 Đường ra số:  

  Số: 8

  Mức: LVTTL

  Chế độ: Output Bit, Alarm,  AQC, Tigger, Time-Slot

  Width: lập trình được

 Đường vào analog:  

  Số: 2

  Range: ±15V

  Bandwidth: 20kHz

 Đường ra analog:  

  Số: 2

  Range: ±10V

  Bandwidth: 20kHz

 Chế độ dòng xoáy (ECT): 

  Đường vào: 8

  Kênh: 256 kênh, khả năng mở rộng lên đến 1024 kênh

  Số tần số: 32

  Dải tần số: từ 1Hz đến 10 MHz

  Bộ phát: 2

 Cổng phát: (2 đường phát trực tiếp),(16 đường phát) 100 

Ohm 

  Generator Injection: Mode Multiplex and Simultaneous

  Điện thế hoạt động: 0 đến 24V

  Độ khuyếch đại: Bằng tay và tự động

  Dải khuyếch đại: 0 đến 40 dB

  Tốc độ lấy mẫu: 50,000 mẫu/giây

 Chế độ dòng xoáy trường xa (RFT): 

  Đường vào: 8

  Số kênh đồng thời: 8

  Tần số: 4

 Chế độ mảng (ECA):

  Đường vào: 8

  Số kênh: 256 kênh, khả năng mở rộng lên đến 1024 kênh

  Tần số: 32

  Dải tần số: từ 1Hz đến 10MHz

  Bộ phát: 2

Cổng phát: (2 đường phát trực tiếp),(16 đường phát) 100 

Ohm

  Generator Injection Mode: Multiplex and Simultaneous

  Điện thế hoạt động: 0 đến 24V

  Độ khuyếc đại: Bằng tay và tự động

  Dải khuyếch đại: 0 đến 40 dB

  Tốc độ lấy mẫu: 50000 mẫu/s 

  Cân bằng đầu dò: Cân bằng bằng điện (nút bấm)

  Bộ dồn kênh: Tương thích với bộ dồn kênh ngoài

 Môi trường hoạt động:

Nhiệt độ hoạt động: 5°C  40°C

Nhiệt độ bảo quản: -20°C  70°C

Độ ẩm tương đối: 90%

Đặc tính kỹ thuật:
 Thiết bị đa kênh, đa tần số

 Hỗ trợ các loại đầu dò: RFT, ECT, ECA (eddy current 

array), đầu dò ống hơi.

 100% dữ liệu xử lý dưới dạng số, đảm bảo ghi nhận 

toàn bộ dữ liệu đo 

 Cấu hình có thể thiết lập lên tới 256 kênh, mở rộng lên 

đến 1024 kênh

 Hỗ trợ nhiều phương thức kiểm tra đồng thời

 Dải tần số rộng từ 1 Hz tới 10 KHz với 32 dải tần số

 8 ngõ vào tín hiệu đầu dò

 Độ khuyếch đại điều khiển tự động và bằng tay từ 0-

40dB

 Tốc độ lấy mẫu tối đa 50,000 mẫu/giây

Bộ tiêu chuẩn bao gồm:
Máy chính Apollo đa kênh đa tần số, có 8 (hoặc 4) đường 

vào đầu dò, sách hướng dẫn sử dụng, dây nguồn, dây 

cáp Ethernet (6 foot), 41 Pin + (2) 4-Pin amphenol Test & 

Reference Adapter, CD tài liệu Apollo, Phần mềm- 

Apollo ACQ (cài đặt máy và thu nhận dữ liệu), Phần 

mềm- Apollo ANA (phân tích dữ liệu kiểm tra ống)

Phụ kiện thiết yếu:

 Đầu do ECT dài 18m với 3 đường kính khác nhau.

 Đầu do RFT dài 18m với 3 đường kính khác nhau.

Phụ kiện thiết yếu: 
Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

Phần mềm 
thu nhận 
dữ liêu 
AQC

Phần mềm 
phân tích 
dữ liệu 
ANA




